


CONTROL 0 :  Rotonda dels Focs (sortida del pas soterrani i
 pujar per la ctra. de Tordera)

- Travessem sempre pel pas de vianants !!
CONTROL 1 :  c/ Antonio Machado (després de “Ràdio Marina”)
CONTROL 2 : Comença el camí de terra (retrovisor gegant)
CONTROL 3 :  Pont petit de pedra (es segueix sempre per
 l'esquerre)
CONTROL 4 : Stop / hivernacle  (girem a la dreta per la
 carretera fins a “Can Bruno”i el passem de llarg )
CONTROL 5 : Mare de Déu (seguim recte per entrar al bosc)
CONTROL 6 : Anirem el camí recte  (a la dreta deixem 

la ruta BTT6/7)
CONTROL 7 :Terme Blanes-Lloret  (girem a l'esquerra)
CONTROL 8 : Direcció al Vilar (girem a l'esquerra avall)
                -  Passem per la “creu “ del davant d'una de 

les entrades al Vilar.
CONTROL 9 : Seguim per la GR (caminet estret i de baixada)
CONTROL 10 : Hi ha un pal de la llum 
            (girem a la dreta i seguim el camí del Vilar )
CONTROL 11 : Entrada principal del Vilar (girem a la dreta i 
            amunt)
CONTROL 12 : Creu d'obra vista  (deixem la porta del Vilar a
             la nostra esquena i baixem recte)
CONTROL 13 : Al costat d'un arbret (camí de l'esquerra)
CONTROL 14 : Per la  ruta BTT 6/7 
            (tornem a passar per la Mare de Déu , per Can Bruno 
            i carretera avall)
CONTROL 15 : Stop / hivernacle  (entrem al bosc de nou i 
            agafem el camí de l'anada)
CONTROL 16 :  Pont petit de pedra 
CONTROL 17 :  Hi ha unretrovisor gegant
CONTROL 18 :  Ca La Guidó (es baixa pel c/ ca la Guidó fins 
             el pas de vianants, es travessa la carretera de
             Tordera i es gira a la dreta amunt) .
             C/ MAS FLORIT : es baixa tot fins el pas 
               soterrani, veiem la benzinerai la KIA
CONTROL 19 : Pas soterrani  (es travessa pel pas de vianants 
              de davant la KIA)
CONTROL 20 :  Sortint del pas soterrani, es travessa pel
               pas de vianants davant del Mercadona

- Sortim de l'institut i pugem pel c/Provença (fins als 
mossos).
- Travessem pel pas de vianants amb semàfor davant 
de l'escola Quatre Vents, girem a l'esquerre per la 
rotonda del c/ Vilar Petit i  anem cap al “Polimèdic”, 
travessem davant la farmàcia fins a la rotonda dels 
“Focs”.
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